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ศาสตรแ์ละศิลป์การสือ่สารขอ้มูลเรือ่งยา.....บทบาทของเภสชักรชุมชน 

  

                     ภญ. พชัรี  ลกัษณะวงศ์ศรี 

 

 ปัญหาการสือ่สารขอ้มูลเรือ่งยา 

 ผู้ป่วยมีความเข้าใจวิธกีารใช้ยาที่ได้รับถูกต้องเพียงร้อยละ 35.4 (อมรรัตน์ ฉันทศาสตร์, 

2538) ส่วนศิริวัฒน์ สุดธนาพันธ ์ พบว่าผู้ป่วยนอก 54.5 % มีความเข้าใจวิธกีารใช้ยาที่ตนเอง

ได้รับไม่ถูกต้อง ซ่ึงส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ยาได้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง เช่น การวิจัยของอศันีย์ 

สงิหลกะ (2524) พบว่า การใช้ยาไม่ตามสั่งของผู้ป่วยนอกมีจ านวนร้อยละ 37.25-40.16 ใน

การศึกษาผู้ป่วยเบาหวานกพ็บว่า ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ยาตามสั่งถึงร้อยละ 47.9-75.7 (สวุรรณี 

เจริญพิชิตนันท,์ 2532) ส่วนในผู้ป่วยโรคข้อ มีผู้ป่วยร้อยละ 51 ใช้ยาไม่ตรงตามสั่งที่มี

ความส าคีญทางคลินิก และร้อยละ 15 มีลักษณะที่อาจก่อให้เกดิอนัตรายได้ อศันีย์ สงิหลกะและ

ประโชติ เปล่งวิทยา (อ้างในอมรรัตน์ ฉันทศาสตร์, 2538) พบว่าผู้ป่วยใช้ยาไม่ตรงตามช่วง

ระยะเวลาที่แพทย์สั่ง ทั้งที่รู้ขนาดและความบ่อยคร้ังของการใช้ยาน้ัน เฉล่ียเป็น 40.16% ส่วนใน

ร้านยาพบว่า ผู้รับบริการยังขาดความเข้าใจในเร่ืองการใช้ยาเช่นเดียวกนั (ชาญกจิ พุฒิเลอพงศ์

และคณะ, 2539) สอดคล้องกบัการศึกษาของต่างประเทศพบว่าความไม่สามารถใช้ยาตามสั่งมี

ค่าเฉล่ียประมาณ 40-50% (Ley 1988, 176)  

 พฤติกรรมการใช้ยาที่เบ่ียงเบนน้ีจะข้ึนกบัความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัวิธใีช้ยา ปฏสิมัพันธ์

ระหว่างเจ้าหน้าที่กบัผู้ป่วย ระยะเวลาในการรักษาโรค(สมศักด์ิ วราอศัวปติ, 2535) ซ่ึงสอดคล้อง

กบัการศึกษาของ Ley ที่กล่าวไว้ว่า การที่ผู้ป่วยจะสามารถปฏบัิติหรือใช้ยาตามค าแนะน าเพ่ิมข้ึน 

ข้ึนอยู่กบัการที่เจ้าหน้าที่ (ในที่น้ีคือเภสชักร)สามารถสื่อสารให้ผู้ป่วยเกดิความเข้าใจ สามารถท า

ให้ผู้ป่วยจ าได้ และเกดิความพึงพอใจในการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ซ่ึงการปรับปรุงความสมัพันธ์

ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยให้ดีข้ึนจะมีผลท าให้ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มีต่อเจ้าหน้าที่

และบริการที่ได้รับเพ่ิมข้ึน ท าให้ผู้ป่วยปฏบัิติตามค าแนะน าได้ดีข้ึน (ประภาเพญ็ สวุรรณ 2534, 

110-112) เช่นเดียวกบัที่อภิฤดี เหมะจุฑา (2533-2537, 128) กล่าวไว้ว่า ถ้าเภสชักรแสดง

ความเป็นกนัเอง เหน็อกเหน็ใจ เข้าใจความทุกข์ของผู้ป่วย จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยปฏบัิติตาม

ค าแนะน าได้ดีขึ้น ความสามารถใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยจะดีขึ้น 

 ดังน้ันศาสตร์และศิลป์ของการสื่อสารข้อมูลเร่ืองยาน้ัน จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้ป่วย

เข้าใจเร่ืองยามากข้ึน และเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการเองกต้็องการ โดยพบว่า ผู้ป่วยร้อยละ 98.5 มี

ความเหน็ว่าควรมีหน่วยบริการให้ค าแนะน าเร่ืองยา (อมรรัตน์ ฉันทศาสตร์, 2538) 

 ในร้านยาน้ัน เภสชักรฃุมฃนมีโอกาสดีที่จะสื่อสารข้อมูลเร่ืองยาหรือสขุภาพให้กบัผู้ป่วยได้

โดยตรง ซ่ึงมีทั้งที่เป็นการพูดคุยหรือการใช้เอกสารประกอบ โดยที่การให้ข้อมูลน้ันจะต้องมีความ

ถูกต้องชัดเจน เข้าใจง่าย มีการอธบิายซ า้และช้ีให้เหน็ความส าคัญของการปฏบัิติตามค าแนะน า 

ตลอดจนมีการตรวจสอบความเข้าใจของผู้ป่วยว่าถูกต้องตรงกนัหรือไม่ (ประภาเพญ็ สวุรรณ, 

2534, 110-112)  
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 การใช้ฉลากบอกวิธใีช้ยา (leaflet) ยังคงเป็นสิ่งที่จ าเป็น (อมรรัตน์ ฉันทศาสตร์, 2538) 

และการให้ค าแนะน าด้วยวาและข้อเขียนจากเภสชักรได้ผลดีกว่าค าแนะน าเฉพาะข้อเขียนเพียง

อย่างเดียว (สวุรรณี เจริญพิชิตนันท,์ 2531, 446) และจากการวิจัยของชาญกจิ พุฒิเลอพงศ์และ

คณะ (2539) พบว่าเภสชักรชุมชนมีการให้ค าปรึกษาและการดูแลร้อยละ 62.3 และการใช้ข้อมูล

เร่ืองยาเป็นแผ่นพับร้อยละ 26.6  

 ดังน้ันเภสชักรจึงควรให้ความสนใจการสื่อสารข้อมูลเร่ืองยากบัผู้ป่วยด้วยวาจาหรือ

เรียกว่าแบบตัวต่อตัวหรือรายบุคคล ซ่ึงเป็นการพูดคุยเร่ืองราวเกี่ยวกบัสขุภาพของผู้ป่วย มีการใช้

ค าถามและค าตอบรวมทั้งทกัษะต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ซ่ึงรายละเอยีดของการใช้ทกัษะต่างๆน้ัน 

สามารถศึกษารายละเอยีดเพ่ิมเติมได้จากหนังสอื “การสื่อสารเพ่ือการใช้ยาที่เหมาะสมในร้านยา” 

(พัชรี ตั้งตุลยางกูร, 2540) 

 

 ขอ้ดีของการสือ่สารขอ้มูลเรือ่งยาแบบตวัต่อตวั (รายบุคคล) 

 1. ช่วยส่งเสริมบรรยากาศความเป็นกนัเองระหว่างเภสชักรกบัผู้ป่วย ช่วยลดความรู้สกึ

แปลกหน้าต่อกนั ท าให้มีความรู้สกึเหมือนพูดคุยกบัคนที่ไว้วางใจ 

 2. ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความรู้หรือข้อมูลเพ่ิมเติม มีโอกาสได้วิเคราะห์ปัญหาและสามารถ

ระบุถึงปัญหาสขุภาพของตัวเองได้ ช่วยให้เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา มองเหน็แนวทางการแก้ไข

ปัญหา เช่น การช่วยให้ผู้ป่วยโรคกระเพาะสามารถระบุถึงสาเหตุจากพฤติกรรมของตัวเอง เช่น 

เน่ืองจากการกนิอาหารไม่เป็นเวลา กนิยาแก้ปวดเป็นประจ า เป็นคนใจร้อน โกรธง่าย สบูบุหร่ีจัด 

การที่ผู้ป่วยเข้าใจถึงสาเหตุต่างๆที่มาสมัพันธก์บัการเจบ็ป่วย จะได้พิจารณาเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมแต่ละอย่างได้เหมาะสม 

 3. ช่วยส่งเสริมมนุษยสมัพันธร์ะหว่างเภสชักรและผู้ป่วย ท าให้มีความสมัพันธท์ี่ดีต่อกนั 

อนัจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความเข้าใจผิดในเร่ืองต่างๆหรือการปฏบัิติตัวไม่ถูกต้อง 

 4. ผู้ป่วยมีโอกาสได้ระบายความอดึอดั ไม่สบายใจ ความรู้สกึคับข้องใจ ความทุกข์ 

ปัญหาในเร่ืองส่วนตัวหรือเร่ืองที่ละเอยีดอ่อนได้  

 5. เภสชักรมีโอกาสปรับปรุงการให้ความรู้ ความเข้าใจให้เหมาะสมกบัอาการของโรค 

ระดับความรู้ของผู้ป่วยหรือญาติได้ 

 

 ขอ้เสียของการสือ่สารขอ้มูลเรือ่งยาแบบตวัต่อตวั (รายบุคคล) 

 1. เภสชักรจะต้องใช้เวลามากพอสมควรในการพูดคุยหรืออธบิายข้อมูลด้านสขุภาพ 

รวมทั้งการรับฟังปัญหา การตอบข้อสงสยัต่างๆ การให้ก าลังใจแก่ผู้ป่วย 

 2. ถ้าพบผู้ป่วยซ่ึงพูดซ า้ซาก ไม่มีสาระ ท าให้เสยีเวลาในการให้บริการผู้ป่วยรายอื่น 

 3. ในกรณีที่มีผู้รอรับบริการมาก จะท าให้ผู้ป่วยรายอื่นต้องรอรับบริการนานข้ึน 

 

 เป้าหมายของการสือ่สารขอ้มูลเรือ่งยา 

 เป้าหมายของการสื่อสารข้อมูลเร่ืองยาให้แก่ผู้ป่วยมีหลายระดับ 
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 1. เพ่ือให้ผู้ป่วยรับรู้ข้อมูลเบ้ืองต้น ใช้หลักการสื่อสารทั่วๆไป 

 2. เพ่ือให้ผู้ป่วยน าไปใช้หรือแก้ไขปัญหา หรือเกดิการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ต้องพูดคุย

ลงรายละเอยีดถึงสาเหตุของปัญหาด้วย 

 3. เพ่ือให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องพูดคุยถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในภาพกว้างที่อาจมีผล

เกี่ยวข้องด้วย 

 หรืออาจจะสรุปว่าการสื่อสารข้อมูลเร่ืองยาแบบตัวต่อตัวน้ันใช้ในกรณีที่ 

 1. เป็นการให้ข้อมูลพ้ืนฐานด้านสขุภาพแก่ผู้ป่วย 

 2. เป็นการช่วยผู้ป่วยในการตัดสนิใจ เช่น ควรคุมก าเนิดด้วยวิธไีหน จะเลือกใช้วิตามิน

ชนิดใด จะใช้นมส าหรับทารกย่ีห้อใด เป็นต้น 

 3. เป็นการแจ้งข่าวร้าย เช่น การบอกว่าเป็นโรคร้ายแรง การบอกผลเลือดบวก HIV (ใช้

ในโรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่) 

 4. ช่วยผู้ป่วยในการจัดการกบัปัญหาที่ยุ่งยาก เช่น การยุติการต้ังครรภ์ 

 5. เป็นการบ าบัดรักษาในคนที่มีปัญหาเฉพาะ เช่น คนติดยาเสพติด ติดเหล้า (ใช้ใน

โรงพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ 

 

 การเรียนรูเ้รือ่งสุขภาพของผูป่้วย 

 การเรียนรู้ของผู้ป่วยน้ันมีหลายระดับ ถ้าเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกบัความรู้ความเข้าใจข้อมูล

สขุภาพพ้ืนฐาน กส็ามารถพูดตรงๆหรือใช้สื่อต่างๆอธบิายเพ่ิมเติม ถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่คุ้นเคย อาจ

ใช้การเปรียบเทยีบกบัสิ่งที่คุ้นเคยกจ็ะท าให้ผู้ป่วยเข้าใจได้ง่ายขึ้น หรือใช้ภาพประกอบการอธบิาย 

เช่น การใช้ภาพอธบิายลักษณะของริดสดีวงทวารว่ามี 3 ระยะ ภาพกลไกการเกดิโรคกระเพาะ 

ภาพวงจรชีวิตของพยาธเิส้นด้ายในเดก็ ถ้าเป็นการใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสนิใจ เช่น การ

เลือกกนิอาหารส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน กต้็องดูระดับความรู้ของผู้ป่วยด้วยว่า เขามีความรู้พอที่จะ

เข้าใจเร่ืองแคลอร่ี พลังงาน อาหารแลกเปล่ียนหรือไม่  หรือการใช้ตารางดูว่าเดก็มีน า้หนักอยู่ใน

เกณฑป์กติหรือไม่ แม่เดก็กต้็องมีความเข้าใจการอ่านตารางหรือแผนภมิูง่ายๆ และที่ส าคัญคือ

หลีงจากการให้ข้อมูลเสรจ็แล้ว ควรถามผู้ป่วยย้อนกลับว่าเขาเข้าใจว่าอย่างไร  

 การเรียนรู้บางอย่าง เป็นการเรียนรู้ที่ผู้ป่วยต้องปฏบัิติทดลองด้วยตนเอง เป็นทกัษะที่ต้อง

ฝึกฝนหรือปฏบัิติบ่อยๆ เภสชักรอาจต้องสาธติเพ่ือให้ผู้ใช้เกดิความเข้าใจ เช่น การใช้ยาพ่นขยาย

หลอดลม กส็าธติโดยใช้เคร่ืองพ่นที่มี placebo การใช้ยาป้ายตา การท าแผล การใช้ปรอทวัดไข้ 

การใช้ถุงยางอนามัย(บางร้านมีโมเดลให้ผู้ใช้ทดลองสวม) การผสม ORS ที่เตรียมเอง การตรวจ

ปัสสาวะด้วยตนเอง การใช้ผ้ายืดพันเคลด็ เป็นต้น การป้องกนัไม่ให้ผู้ป่วยลืมวิธใีช้ กค็วรมีเอกสาร

ที่มีภาพก ากบัให้ไปอ่านเพ่ิมเติมหรือทบทวนความจ าที่บ้านด้วย 

 ส าหรับการเรียนรู้ที่ต้องมีการเปล่ียนแปลงทศันคติของผู้ป่วยน้ัน ค่อนข้างเป็นเร่ืองที่ยาก 

เพราะมีปัจจัยหลายอย่างเกี่ยวข้องด้วย เช่น ค่านิยม บุคคลส าคัญในครอบครัว ประสบการณ์ใน

อดีต สื่อมวลชน ถ้าเราต้องการปลูกฝังทศันคติที่ถูกต้อง บางกรณีอาจต้องอาศัยกระแสของ

สื่อมวลชนด้วย เช่น ทศันคติต่อการกนิข้าวกล้องว่าไม่อร่อย ข้าวแขง็ อาจเป็นเพราะเคยกนิชนิดที่
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แขง็ กลืนล าบากฝืดคอ รู้สกึไม่อร่อยเหมือนข้าวขาว หรือมองว่าเป็นข้าวของคนคุก เราจึงต้องให้

ข้อมูลใหม่และอธบิายถึงวิธหุีงข้าวกล้องที่ท  าให้ข้าวนุ่มอร่อย โดยการแช่ข้าวค้างคืนหรือหลาย

ช่ัวโมงก่อนหุงข้าว และถ้าเรามีข้าวกล้องที่หุงกนิเองอยู่แล้ว อาจน ามาให้ผู้ป่วยทดลองชิมดู และ

สื่อมวลชนต้องให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการกนิข้าวกล้อง การมีคุณค่าสงู ท าให้เกดิกระแสบริโภค

เกษตรธรรมชาติไม่ผ่านกรรมวิธมีาก ฯลฯ หรือถ้าผู้ป่วยมีทศันคติว่าสมุนไพรมีอนัตรายเพราะ

เข้าใจว่ามีสารสเตียรอยด์ กอ็ธบิายว่าวงการน้ีถ้าใช้สมุนไพรเด่ียวและรู้จักเลือกใช้จะไม่มีปัญหาน้ี 

องค์การเภสชักรรมยังผลิตออกมาจ าหน่ายหลายชนิดด้วยกนั ซ่ึงทศันคติบางอย่างแก้ไขโดยใช้

ประสบการณ์ตรงจะเกดิผลมาก บางทศันคติอาจเปล่ียนแปลงได้เม่ือฟังจากผู้ป่วยที่เป็นโรค

เดียวกบัตนเอง  

 การเรียนรู้ที่ต้องมีการฝึกทกัษะในการตัดสนิใจน้ัน อาจเป็นสิ่งที่ยากในการปฏบัิติ แต่

เภสชักรพยายามให้ผู้ป่วยมองเหน็ทางออกของปัญหาว่ามีอะไรบ้าง มีทางเลือกอะไรบ้าง ทางเลือก

น้ันมีข้อดีข้อด้อยอะไรบ้าง ถ้าท าให้ผู้ป่วยตระหนักว่าสิ่งน้ันหรือพฤติกรรมน้ันเป็นปัญหาและมี

ปัจจัยอื่นส่งเสริมปัญหาน้ัน รวมทั้งตัวผู้ป่วยเองมีความต้ังใจที่จะแก้ไขปัญหา กถ็ือว่าสิ่งน้ันพร้อมที่

จะแก้ไขได้ ซ่ึงอยู่ที่การตัดสนิใจของเขาว่าจะท าเม่ือไร 

 

 ชนดิของการสือ่สารในรา้นยา 

 การสื่อสารข้อมูลด้านยาในร้านยาอาจแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ 

 1. การสื่อสารด้านข้อมูล (Information Communication) 

 เป็นการพูดคุยเกี่ยวกบัประวัติส่วนตัว ประวัติสขุภาพ ประวัติโรคทางพันธุกรรม ประวัติ

คนในครอบครัว เช่น โรคภมูิแพ้ มะเรง็ โรคหัวใจ ลมชัก ประวัติสุขภาพในอดีต เช่น การผ่าตัด 

การได้รับการกระทบกระเทอืน ความผิดปกติทางจิตใจ ประวัติสขุภาพในปัจจุบัน เช่น โรคระบบ

ทางเดินหายใจ ระบบประสาทกล้ามเน้ือ ประวัติการใช้ยา เป็นต้น 

 2. การสื่อสารด้านอารมณ์ความรู้สกึ (Therapeutic Communication) 

 เน้นการพัฒนาความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล ช่วยผู้ป่วยที่มีปัญหาความกงัวลใจให้ผ่อน

คลาย ท าให้ผู้ป่วยเตม็ใจที่จะเล่าความรู้สกึ ความคิดในบรรยากาศแบบที่เอื้ออาทร ผู้ป่วยจะ

ตระหนักรู้ปัญหาในอดีตและพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยใช้วิธกีารใหม่ๆ รวมทั้งปรับปรุง

วิธกีารจัดการกบัปัญหา ซ่ึงสามารถแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ  

 2.1 แบบช้ีน า (Directive method) 

 โดยที่เภสชักรจะเป็นฝ่ายช้ีแนะทางแก้ปัญหาให้กบัผู้ป่วยโดยตรง 

 วิธน้ีีผู้ป่วยจะมองว่า เภสชักรเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ เป็นผู้เช่ียวชาญสามารถ

ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ เภสชักรเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการประเมินและแก้ไขปัญหา เช่น ผู้ป่วยที่มี

น า้หนักอ้วน เภสชักรให้ค าแนะน าว่าจะต้องปฏบัิติตัวอย่างไรบ้าง 

 2.2 แบบไม่ช้ีน า (Nondirective method) 

  เภสชักรจะให้โอกาสผู้ป่วยเป็นผู้เลือกตัดสนิใจด้วยตนเอง โดยใช้การฟังอย่างใส่ใจ มี

สมัพันธภาพที่ดีเพ่ือเอื้อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการค้าหาปัญหา เผชิญปัญหา 
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และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง วิธน้ีีเภสชักรจะคอยให้ก าลังใจ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้พูดระบาย

ความรู้สกึและเข้าใจความรู้สกึของตนเอง 

 วิธน้ีีจะกระตุ้นให้ผู้ป่วยรู้ว่า เขาสามารถเปล่ียนแปลงชีวิตด้วยตนเอง ท าให้ทั้งเภสชักรและ

ผู้ป่วยมีโอกาสส ารวจพบปัญหาที่แท้จริง โอกาสผิดพลาดจะมีน้อย เม่ือผู้ป่วยมีส่วนร่วมอย่างเตม็ที่

แล้ว เขาจะคิดถึงการแก้ปัญหาและเกดิการเปล่ียนแปลงได้ในที่สดุ 

 วิธน้ีีจะถูกวิจารณ์ว่า ใช้เวลามาก สิ้นเปลือง ดังน้ันการสื่อสารข้อมูลเร่ืองยาในร้านยา น่ัน

คือโรคหรืออาการส่วนใหญ่ จึงต้องใช้การสื่อสารแบบช้ีน า เพราะเป็นโรคพ้ืนๆและเพ่ือ

ประหยัดเวลา มีบางโรคเทา่น้ันที่เป็นโรคเร้ือรังหรือโรคที่ค่อนข้างเกี่ยวกบัอารมณ์ความรู้สกึมากจึง

จะใช้วิธน้ีี เพราะเภสชักรเองจะต้องพร้อมที่จะให้บริการด้วย จึงจะเกดิประสทิธภิาพในการ

ให้บริการ 

 

 หลกัการสือ่สารขอ้มูลเรือ่งยา   

 หลักการง่ายๆของการสื่อสารข้อมูลเร่ืองยานั้น มีช่ือย่อว่า GATHER ซ่ึงมีรายละเอยีด

ดังน้ี (John Hubley, 1993,97) 

 G=Greet the person  

 ท าให้ผู้ป่วยรู้สกึสบายๆ แสดงการยอมรับ เน้นการรักษาความลับ 

 A=Ask about their problem  

 กระตุ้นให้ผู้ป่วยพูดถึงสิ่งที่เขากงัวลอยู่หรือเป็นห่วง หรือความต้องการของเขา พิจารณาดู

ว่าผู้ป่วยจะได้รับความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวหรือชุมชนได้หรือไม่ ค้นหาขั้นตอนต่างๆใน

การจัดการแก้ปัญหา กระตุ้นให้ผู้ป่วยแสดงความรู้สกึด้วยค าพูดของเขาเอง ฟังอย่างใส่ใจและ

แสดงให้ผู้ป่วยรู้ว่าเราก าลังฟังเขา  

 T=Tell them any relevant information  

 ให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและตอบค าถามที่ผู้ป่วยสงสยั ให้ข้อมูลผู้ป่วยในการดูแลสขุภาพ 

อธบิายเพ่ิมเติมในสิ่งที่เขาต้องการรู้เพ่ิมเติม โดยใช้ภาษาง่ายๆ ย า้ถึงจุดที่ส าคัญ ถามค าถามให้เขา

เล่าในจุดที่ส าคัญเพ่ือตรวจสอบว่าเขาเข้าใจได้ถูกต้องหรือไม่ ข้อความที่ส าคัญควรอยู่ในแผ่นพับ

เพ่ือให้ผู้ป่วยกลับไปอ่านทบทวน 

 H=Help them to make decision  

 ช่วยผู้ป่วยส ารวจทางเลือกอย่างรอบด้าน หยิบยกปัญหาที่เขาอาจจะไม่ได้นึกถึง ระวังการ

ใส่ความคิด ค่านิยม อคติของเราที่มีต่อเร่ืองน้ันๆ แน่ใจว่าผู้ป่วยตัดสนิใจเองโดยเจ้าหน้าที่เพียง

ช่วยเขาวางแผน 

 E=Explain any misunderstanding   

 ถามค าถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในจุดที่ส าคัญ โดยใช้ค าพูดของผู้ป่วยเอง 

 R=Return to follow upon them  

 มีการนัดหมายคร้ังต่อไป โดยการเย่ียมหรือส่งต่อหน่วยงานอื่น  

 



ศาสตร์และศิลป์การส่ือสารขอ้มูลเร่ืองยา 

 

6 

6 

 

 

   (ร่าง) มาตรฐานของการใหค้ าปรึกษาเร่ืองยาในรา้นยา 

 

 

ขั้นตอนการใหค้ าปรึกษา ตวับ่งช้ี 

การสร้างสมัพันธภาพและการตกลง

บริการ 

1. มีการทกัทายผู้รับบริการ โดยมีทา่ทเีป็นกนัเอง 

2. มีการท าความเข้าใจถึงบทบาทของเภสชักร และ

บทบาทของผู้รับบริการในการมีส่วนร่วมในการดูแล

สขุภาพตนเอง 

3. ใช้ทกัษะการฟังอย่างใส่ใจ 

4. ค าพูด/ทา่ทาง ไม่มีอคติหรือตัดสนิผู้รับบริการ 

การส ารวจปัญหา สาเหตุและความ

ต้องการ 

1. มีการใช้ค าถามเปิด เพ่ือให้ผู้รับบริการได้เล่า

อาการ  ประวัติการรักษา หรือความต้องการ 

2. มีการใช้ค าถามเปิด เพ่ือให้ผู้ป่วยได้ระบาย

ความรู้สกึ 

3. ใช้ทกัษะการเงียบ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ

ได้เปิดเผยเร่ืองราว 

4. มีการทวนความในจังหวะที่เหมาะสม 

5. มีการสะท้อนความรู้สกึอย่างเหมาะสม 

6. มีการสรุปอาการของโรค ประวิตการรักษา ความ

ต้องการของผู้รับบริการ เป็นช่วงๆ 

การวางแผนแก้ไขปัญหา 1. มีการให้ข้อมูลด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน 

โดยไม่ใช้ศัพทท์างวิชาการ ไม่ยาวมาก 

2. มีการกระตุ้นให้ผู้รับบริการได้พิจารณาทางเลือก

ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้วยตัวเอง 

การยุติบริการ 1. มีการสรุปเร่ืองราวทั้งหมดและสิ่งที่ผู้รับบริการจะ

น าไปปฏบัิติต่อไป 

2. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการถามเพ่ิมเติมในประเดน็

ที่สงสยั 

3. ให้ผู้รับบริการได้ทบทวนสิ่งที่จะต้องปฏบัิติต่อไป 

4. มีการนัดหมายให้ผู้รับบริการกลับมาพบในคร้ัง

ถัดไป 
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   (ร่าง) มาตรฐานขั้นต า่ของการใหค้ าปรึกษาเรือ่งยาในรา้นยา 

 

 

ขั้นตอนการใหค้ าปรึกษา ตวับ่งช้ี 

การสร้างสมัพันธภาพและการตกลง

บริการ 

1. มีการทกัทายผู้รับบริการ โดยมีทา่ทเีป็นกนัเอง 

2. ใช้ทกัษะการฟังอย่างใส่ใจ 

การส ารวจปัญหา สาเหตุและความ

ต้องการ 

1. มีการใช้ค าถามเปิด เพ่ือให้ผู้รับบริการได้เล่า

อาการ  ประวัติการรักษา หรือความต้องการ 

2. มีการใช้ค าถามเปิด เพ่ือให้ผู้ป่วยได้ระบาย

ความรู้สกึ 

3. มีการทวนความในจังหวะที่เหมาะสม 

4. มีการสรุปอาการของโรค ประวิตการรักษา ความ

ต้องการของผู้รับบริการ เป็นช่วงๆ 

การวางแผนแก้ไขปัญหา 1. มีการให้ข้อมูลด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน 

โดยไม่ใช้ศัพทท์างวิชาการที่ไม่ยาวมาก 

การยุติบริการ 1. มีการสรุปเร่ืองราวทั้งหมดและสิ่งที่ผู้รับบริการจะ

น าไปปฏบัิติต่อไป 

2. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการถามเพ่ิมเติมในประเดน็

ที่สงสยั 
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 ตวัอย่างการใหค้ าปรึกษาเรือ่งยาส าหรบัโรคขอ้อกัเสบ 

 การให้ค าปรึกษาเร่ืองยาส าหรับผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวข้องกบัอาการปวดข้อต่างๆน้ัน สามารถ

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 1. กรณีผูป่้วยมีอาการปวดขอ้ฉบัพลนั (Sudden case) 

 ในกรณีน้ีผู้ป่วยอาจมาด้วยอาการปวดข้อที่ไม่รุนแรง สาเหตุจากการท างานโดยใช้ทา่ทางที่

ไม่ถูกต้อง หรือออกแรงยกของหนักเกนิก าลัง ไม่ได้มีอาการปวดข้อเป็นประจ า 

 การให้ค าปรึกษาเร่ืองยาส าหรับผู้ป่วยกลุ่มน้ีจึงไม่ได้เน้นที่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาก

นัก แต่จะเน้นถึงการใช้ยาอย่างถูกวิธ ีหรืออธบิายการปฏบัิติตัวในเร่ืองการใช้ทา่ที่เหมาะสมในการ

ท างาน 

 ขั้นตอนการให้ค าปรึกษามีดังน้ี 

 1.1 การซกัถามอาการ 

 เป็นการถามถึงรายละเอยีดของอาการที่เป็น เช่น ลักษณะของอาการปวด ปริเวณที่ปวด 

ระยะเวลาที่ปวด ช่วงเวลาที่ปวด อาการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเป็นร่วมด้วย ประวัติการรักษาหรือใช้ยา

อื่นมาก่อน ประวัติการแพ้ยา ประวัติการเป็นโรคกระเพาะอาหาร เป็นต้น 

 1.2 การใหค้ าแนะน าการใชย้าและการปฏิบติัตวัทีถู่กตอ้ง 

 หลังจากทราบอาการอย่างละเอยีดแล้ว เภสชักรตัดสนิใจเลือกยาที่เหมาะสมกบัผู้ป่วยทั้ง

อาการ อายุ  ฐานะทางเศรษฐกจิ รวมทั้งอาชีพแล้ว ต่อไปจึงเป็นการให้ค าแนะน าวิธใีช้ยาว่ากนิ

อย่างไร คร้ังละกี่เมด็ วันละกี่คร้ัง ควรกนิหลังอาหารทนัทหีรือไม่ และถ้าไม่ได้กนิอาหาร แต่เป็น

เวลาที่ต้องกนิยาจะท าอย่างไร ถ้าอาการดีข้ึนจะต้องท าอย่างไรต่อไป ถ้าเป็นการปฏบัิติงานที่ใช้ทา่

ที่ไม่ถูกต้อง กค็วรจะสาธติหรืออธบิายถึงการจัดทา่ให้เหมาะสมด้วย เป็นต้น และอาจใช้ค าถาม

เปิดเพ่ือให้โอกาสผู้ป่วยซักถามสิ่งที่สงสยัเพ่ิมเติม เช่น “คุณมีค าถามหรืออยากจะทราบอะไร

เพ่ิมเติมอกีบ้าง” แล้วควรเว้นช่วงเงียบสกัครู่ ให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสคิดว่าจะถามอะไรอกีด้วย 

 1.3 การตรวจสอบความเขา้ใจเรือ่งการใชย้า 

 ส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยมักจะเคยชินกบัการรับฟังข้อมูลเพียงฝ่ายเดียว อาจฟังไม่ทนัหรือไม่

เข้าใจได้ในบางคร้ัง วิธทีี่เภสชักรจะทราบว่าผู้ป่วยเข้าใจถูกต้องหรือไม่ กค็ือการให้ผู้ป่วยบอกว่า

เขาจะใช้ยาอย่างไร โดยอาจใช้ค าพูด เช่น  “ผม(ดิฉัน) ไม่แน่ใจว่าลืมแนะน าอะไรไปอกีบ้างหรือ

เปล่า อยากให้คุณช่วยเล่าว่า เม่ือกี้ที่ฟังไปน้ัน จะต้องใช้ยาอย่างไรบ้างครับ(คะ)” หรือ “ผม

(ดิฉัน) อยากให้คุณเล่าให้ฟังว่า กลับไปถึงบ้านแล้ว เยน็นี้ คุณจะเร่ิมใช้ยาอย่างไร” เป็นต้น 

 1.4 การประเมินผลการรกัษา 

 สิ่งหน่ึงที่จะช่วยให้เภสชักรทราบว่า ยาที่จัดให้กบัผู้ป่วยมีประสทิธภิาพได้ผลหรือไม่น้ัน 

คือการชักชวนให้ผู้ป่วยกลับมาหาอกีคร้ัง (ถ้าเขามีโอกาส) รวมทั้งจะได้ทราบว่า เขามีปัญหาอะไร
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จากการใช้ยา หรือมีอะไรที่ยังสงสยัอกีหรือไม่ และเป็นการสร้างสมัพันธภาพระหว่างเภสชักรกบั

ผู้ป่วยในโอกาสต่อๆไป 

 

  

 2. กรณีผูป่้วยมีอาการปวดขอ้แบบเร้ือรงั (Chronic case) 

 ในกรณีน้ีผู้ป่วยมักจะมีอาการปวดข้อมานานหลายเดือนหรือหลายปี เน่ืองจากโรคต่างๆที่

เกี่ยวข้องกบัเอน็อกัเสบหรือกระดูกเสื่อม การท างานผิดปกติของระบบต่างๆในร่างกาย เช่น การมี

กรดยูริคมากเกนิไป หรือ ระบบภมูิต้านทาน หรือเป็นต้น 

 การให้ค าปรึกษาเร่ืองยาส าหรับผู้ป่วยกลุ่มน้ี จึงต้องเน้นที่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม

บางอย่าง ที่เป็นสาเหตุท าให้อาการของโรคก าเริบข้ึน และสภาวะด้านจิตใจของผู้ป่วย 

 บทบาทของเภสชักรจะท าหน้าที่ช่วยผู้ป่วยในการวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกบั

อาการปวดข้อด้วย นอกเหนือจากการให้ค าแนะน าการใช้ยาที่ถูกต้อง 

 ขั้นตอนการให้ค าปรึกษา มีดังน้ี 

 2.1 การซกัถามอาการ 

 เป็นการถามถึงรายละเอยีดของอาการที่เป็น เช่นเดียวกบัข้อ 1.1 และเพ่ิมค าถามอื่นๆ 

เช่น อาการของโรคดีข้ึนหรือไม่ดีข้ึนอย่างไรบ้างเพราะอะไร อาการที่เป็นมีผลกระทบที่ตามมาต่อ

ตัวเขาอะไรบ้าง  ผู้ป่วยมีความรู้สกึอย่างไรกบัอาการที่เป็นอยู่  เป็นต้น 

 2.2 การส ารวจปัญหาทีเ่กิดข้ึนในมุมมองของผูป่้วย 

 เมื่อเภสชักรทราบข้อมูลเร่ืองอาการของผู้ป่วยสภาวะจิตใจ ผลกระทบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

อย่างละเอยีด แล้ว ควรส ารวจดูว่าปัญหาอะไรที่ผู้ป่วยหนักใจหรือกงัวลใจมากที่สดุในตอนน้ี และ

ปัญหาอื่นๆที่รองลงมา เช่น ผู้ป่วยอาจรู้สกึว่า ยาที่ได้จากแพทย์เป็นประจ าน้ันกนิมานาน แต่ไม่

รู้สกึดีขึ้น หรือคิดว่าอาการแย่ลง เภสชักรควรจะถามลงในรายละเอยีดว่าเพราะอะไรเขาจึงคิด

เช่นน้ัน ถ้าพบว่าสิ่งที่ผู้ป่วยเล่าน้ันจ าเป็นต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ จะได้เน้นกบัผู้ป่วยในข้ันถัดไป 

 2.3 การร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

 เม่ือเภสชักรทราบปัญหาที่เกดิข้ึนของผู้ป่วยแล้วว่าเป็นประเดน็ใด ซ่ึงควรจะแยกแยะให้

ได้ว่า เป็นปัญหาเร่ืองการใช้ยา ประสทิธภิาพของยา ราคายา พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ป่วย 

หรืออาการของผู้ป่วยที่ก  าเริบข้ึนเอง ถ้าปัญหาใดเป็นปัญหาที่จ าเป็นต้องให้แพทย์เป็นผู้รักษา 

เภสชักรควรกระตุ้นให้ผู้ป่วยเหน็ความส าคัญของการกลับไปพบแพทย์ หรือถ้าผู้ป่วยหมดหวัง ไม่

พอใจแพทย์คนเดิม เภสชักรกค็วรร่วมกบัผู้ป่วยส ารวจดูว่า จะมีทางออกอย่างใด ถ้าเขาจะไปรักษา

ที่อื่นสามารถไปที่ไหนได้บ้าง ถ้าเป็นปัญหาด้านพฤติกรรมของผู้ป่วยที่ท  าให้อาการของโรคไม่ดีข้ึน 

เภสชักรกค็วรกระตุ้นให้ผู้ป่วยตระหนักถึงสาเหตุ ว่าเกดิจากพฤติกรรมของผู้ป่วยเอง ถ้ายังไม่

แก้ไขที่พฤติกรรมต้นเหตุกค็งจะหายขาดจากโรคยาก หรืออาการคงจะไม่ดีข้ึน เป็นแบบน้ีต่อไป

เร่ือยๆ เภสชักรควรหาแรงจูงใจให้กบัผู้ป่วยในการที่จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดย

เร่ิมจากสิ่งที่ท  าได้ง่ายที่สดุก่อน และให้ก าลังใจแก่ผู้ป่วยเป็นระยะๆ จนกว่าผู้ป่วยจะท าได้ในที่สดุ 

ทั้งน้ีทั้งน้ันจะต้องข้ึนอยู่กบัการตัดสนิใจของผู้ป่วยด้วย 
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 2.4 การน าไปปฏิบติัและประเมินผล 

 หลังจากที่พูดคุยหาทางออกที่เหมาะสมแล้ว สิ่งหน่ึงที่เภสชักรควรท าคือ ให้ผู้ป่วยเล่า

ทบทวนสิ่งที่คุยกนัว่า เขาจะกลับไปท าอะไรบ้าง คล้ายกบัเป็นค าสญัญาของเขาว่าเขาจะ

เปล่ียนแปลงอะไร และเป็นการชักชวนให้ผู้ป่วยกลับมาเล่าถึงผลของการเปล่ียนแปลงด้วย ถ้าเป็น

กรณีต้องกลับไปหาแพทย์ เภสชักรจะได้ทราบถึงผลของการเปล่ียนยาหรือผลอื่นๆด้วย 

 

 ตวัอย่างกรณีศึกษา 

  

ผู้ป่วย: ขอซ้ือยาโรคเกา๊ทค์รับ 

เภสชักร :ไม่ทราบว่าใครเป็นครับ (ค าถามเปิด) 

ผู้ป่วย: ผมเป็นเอง 

เภสชักร :มีอาการอย่างไรบ้าง (ค าถามเปิด) ลองเล่าให้ผมฟังเพ่ิมเติมหน่อยซิครับ ผมจะได้จัดยา

ได้ ถูกต้อง 

ผู้ป่วย: เออ...ตอนน้ีมีอาการปวดนิ้ วเท้า บวมแดง ย่ิงตอนใส่รองเท้าหนัง เวลาเดินจะยิ่งเจบ็มาก 

 เคยไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้ว หมอบอกว่าเป็นโรคเกา๊ทค์รับ และได้ยามากนิพอยาหมด

 กไ็ม่ได้ไปอกี 

เภสชักร :แล้วอาการปวดที่น้ิวเท้าคร้ังน้ีเป็นมาต้ังแต่เม่ือไร (ค าถามเปิด) 

ผู้ป่วย: 2-3 วันแล้ว หลังจากไปงานเล้ียงแต่งงาน 

เภสชักร :ง้ันแสดงว่า อาการปวดน้ิวเท้าเที่ยวน้ีน่าจะเกดิจากการที่โรคเกา๊ทก์ าเริบ แล้วยาที่เคยกนิ

 น้ันว่าเป็นยาอะไร (ค าถามเปิด) 

ผู้ป่วย: ผมเอาตัวอย่างซองยาที่เกบ็ไว้มาด้วยครับ(ย่ืนซองให้ดู) ราคาแพงด้วย ไปหาหมอทหีน่ึง

 เสยีเป็นพันบาท 

เภสชักร :คุณพอจะทราบมั้ยว่า ผลตรวจเลือด ค่ากรดยูริคเทา่ไร (ค าถามเปิด) 

ผู้ป่วย: เอ..สงสยัว่าจะประมาณ 8 หรือ 9 น่ีแหละ 

เภสชักร :แล้วตอนหลังน้ีเพราะอะไรคุณจึงไม่ไปตรวจที่โรงพยาบาลอกี 

ผู้ป่วย: กม็ันหายแล้ว ไม่ปวดไม่มีอาการอะไรผิดปกติ ไปทนึีงกเ็สยีเวลาและเสยีเงิน ผมกเ็ลยไม่

 ไปอกี (การให้ข้อมูล) 

เภสชักร :ตอนน้ีเทา่ที่เราคุยกนัมา ผมแน่ใจว่าอาการที่คุณเป็นคราวน้ี เกดิจากการที่กรดยูริคสงูข้ึน

 มาอกี และคุณไม่ได้กนิยาประจ า ท าให้กรดยูริคไปสะสมที่ข้อน้ิวเท้า จึงเกดิอาการปวดข้ึน

 มา เดิมคุณเองกไ็ม่ได้กนิยาสม ่าเสมอเพราะคิดว่าไม่มีอาการอะไรกไ็ม่ต้องกนิยากไ็ด้ โดย

 ส่วนตัวคุณคิดว่าโรคเกา๊ทน้ี์เป็นปัญหามากน้อยแค่ไหนกบัสขุภาพของคุณ (ค าถามเปิด) 

ผู้ป่วย: กไ็ม่น่าจะมีอะไร นอกจากนานๆกป็วดข้อเสยีทนึีง ซ้ือยากนิกห็าย แต่ถ้าตามใจปากทไีรกไ็

 ได้เร่ือง 

เภสชักร :คุณคิดว่าโรคน้ีไม่ท าให้เกดิผลเสยีกบัสขุภาพมากนัก(การทวนความ) ผมจะขออธบิาย

เพ่ิม เติมนะครับว่า กรดยูริคถ้าสงูเกนิปกติจะไปสะสมที่อวัยวะต่างๆที่คุณไม่รู้ตัว เช่น ไป 
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 สะสมที่ไต ท าให้ไตท างานผิดปกติ เกดิความดันเลือดสงูก่อน และถ้าปล่อยไว้ต่อไปอาจท า

 ให้ไตวายได้ (การให้ข้อมูล) 

ผู้ป่วย: (ท าทา่ตกใจ) มันร้ายแรงถึงขนาดน้ันเชียวเหรอครับ 

เภสชักร :กไ็ม่ได้เป็นแบบน้ีทุกคน แต่ผมพูดในกรณีคนที่ไม่สามารถควบคุมระดับกรดยูริคให้อยู่

ใน ระดับปกติ ปล่อยให้สงูอยู่นาน ในกรณีของคุณยังโชคดีที่ไม่มีอาการผิดปกติอะไรในตอน

 น้ี คุณคิดว่าคุณจะดูแลตัวเองอย่างไรต่อไปครับ (ค าถามเปิด) 

ผู้ป่วย: ผมกรู้็ว่าผมควรจะงดอาหารพวกสตัว์ปีก เหล้าเบียร์ และมีอะไรอกีบ้างกจ็ าไม่ได้ 

เภสชักร :ครับ ผมจะให้รายการอาหารที่ควรหลีกเล่ียงให้คุณไปอ่านนะครับ และที่ส าคัญคือ คุณ

จะ ต้องไปตรวจกบัแพทย์สม ่าเสมอ เพ่ือจะได้ควบคุมกรดยูริคให้คงที่ (การให้ค าแนะน า) 

ผู้ป่วย: ครับ ขอบคุณมากเลย เน่ียผมไม่เคยรู้มาก่อนเลย ผมต้ังใจว่าต่อไปนี้ จะคุมอาหารและกนิ

ยา เป็นประจ าครับ 

เภสชักร :ดีมาก ถ้าผลไปพบแพทย์เป็นอย่างไรกก็ลับมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับ วันนี้ผมจัดยาให้แค่

 พอทุเลาอาการก่อน เพราะเวลาคุณไปหาหมอเขาอาจจะจัดยาให้ใหม่ 

ผู้ป่วย: ครับ ง้ันผมกลับก่อนนะครับ 

เภสชักร :คราวหน้าอย่าลืมเอายาที่ได้มาด้วยนะครับ 

    

    ********************** 
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1. กรณีผูป่้วยมีอาการปวดขอ้ฉบัพลนั  

  (Sudden case) 

 ขั้นตอนการให้ค าปรึกษามีดังนี้  

 1.1 การซกัถามอาการ 

 1.2 การใหค้ าแนะน าการใชย้าและการปฏิบติั 

  ตวัที่ถูกตอ้ง 

 1.3 การตรวจสอบความเขา้ใจเรื่องการใชย้า 

 1.4 การประเมินผลการรกัษา 

  

 2.กรณีผูป่้วยมีอาการปวดขอ้แบบเร้ือรงั   

    (Chronic case) 

 ขั้นตอนการให้ค าปรึกษา มีดังน้ี 

 2.1 การซกัถามอาการ 

 2.2 การส ารวจปัญหาที่เกิดข้ึนในมุมมองของ 

  ผูป่้วย 

 2.3 การร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

 2.4 การน าไปปฏิบติัและประเมินผล 
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